Erikoislääkäri-lehden haastattelussa lääkintöneuvos Heikki Pälve

Kaikki on kiinni luottamuksesta ja yhdessä
tekemisestä
Teksti ja valokuvat:

Johanna Tuukkanen
sellaiseen muutokseen piti varautua.
Puheenjohtajuus oli vielä ollut osapäiväistä, mutta toiminnanjohtajalla olisi
töissä hyvin tiiviit ja pitkät päivät, joskus yötä myöten (1)”.

Heikki Pälve jäi syyskuussa eläkkeelle toimittuaan 12 vuotta Lääkäriliiton toiminnanjohtajana. Sitä ennen
hänellä oli lukuisia merkittäviä
luottamustoimia eri lääkärijärjestöissä aina opiskeluajoista lähtien.
Tänä aikana Lääkäriliitosta on tullut
maamme arvostetuin ammattijärjestö.

K

aikki on kiinni luottamuksesta
ja yhdessä tekemisestä. Heikki
Pälve korostaakin luottamuksen merkitystä kaikessa toiminnassa. ”Että lääkäri luottaa kollegaansa. Että potilas luottaa lääkäriinsä.
Että yhteiskunta luottaa professioomme.
Me toimimme luottamuksen varassa.
Jollei luottamusta olisi tai se katoaisi,
kaikki olisi vaikeampaa. Luottamus
takaa sen, että lääkäri saa hoitaa työnsä
itsenäisesti ja rauhassa. Kenelläkään ei
ole tarvetta puuttua siihen tai rajoittaa tarpeettomasti sitä, miten lääkäri
toimii (1).”
Heikki Pälve on ollut muun muassa Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen
yhteensä 12 vuotta, liiton hallituksen
puheenjohtaja ja NLY:n ja SELYn hal144

Nämä hetket eivät unohdu

lituksen jäsen. Kysyimme, mikä sai
hänet innostumaan yhteisten asioiden
hoitamisesta ja pitämään motivaatiota
yllä läpi vuosikymmenten.
”Kyllä tämä on luonnevika. Jo koulussa olin mukana kaikessa yhteisessä
ja sama jatkui sekä kandiseurassa että
omalla kurssilla.”
Heikillä on myös pitkä kokemus
lääkärin kliinisestä työstä. Hän valmistui anestesiologian erikoislääkäriksi
vuonna 1987 ja toimi sen jälkeen erikoislääkärinä TYKS:ssa ja apulaisopettajana Turun yliopistossa vuoteen 2005
asti. Väitöskirja valmistui vuonna 1991.
Lääkäriliiton toiminnanjohtajana hän
joutui luopumaan kliinisestä työstä.
Päätös ei ollut helppo. ”Ajatus jättää kokonaan kliinikon työ oli vaikea, mutta

”Apuopevaiheessa tuntui hienolta, kun
kandiseura elvytti ’vuoden luennoitsijan’ valinnan ja valitsi ensimmäisenä
siinä sarjassa minut koko tiedekunnan
opettajajoukosta, opettajia oli sentään
n. 400.
Turun anestesiologien joukkoirtisanoutuminen v. 2000 oli näyttö erinomaisesta työyhteisön yhteishengestä.
Olin siinä kapellimestari. Se oli hyvin perusteltu ja nosti koko sairaalan
puusilmäisestä säästämisen mantrasta
uuteen kehittämisen toimintamalliin,
jossa alettiin nähdä työväkeä arvontuottajana ja sijoituksena eikä vain
menoeränä. Samalla saimme kerralla
resurssit toimintakuntoon ja laahanneen palkkakehityksen kohdilleen.
Lääkärilakon johtaminen puheenjohtajana oli ainutlaatuinen kokemus
ja täynnä merkittäviä sattumuksia, joista ei ole hiiskuttu. Mutta 5,5 kk siinä
lakossa meni ja kyllä se oli raskas jotos
– koko rupeama oli minulle 10 kk työtä
yhtä soittoa. Lääkärikunta oli hienon
yhtenäisesti tavoitteiden takana. Kyllä askel ja mieli olivat kepeitä, kun 24
tunnin loppurutistuksen jälkeen pääsimme sopimukseen ja lähdimme Bulevardilta Markku Äärimaan ja Jaakko
Karvosen kanssa elokuun aamuun. Sen
tunteen muistaa läpi elämän!
Henkilökohtaisessa elämässä olen
Erikoislääkäri 4/2017 • 27 vsk

hyvin tyytyväinen, että vielä 37 avioliittovuoden jälkeen meillä on Annelin
kanssa tossut rivissä eteisessä ja pojat
perheineen lähellä. Siinä on iloa eloon!
Ylpeä olen myös viime elokuun puolitriatlonin suorituksesta ja ajasta alle 6t
30min. Ylitin itseni.”

Olet ollut Lääkäriliiton valtuuskunnan
jäsen yli kymmenen vuotta, Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja ja sen
jälkeen toiminnanjohtaja. Minkälaisena näet Lääkäriliiton valtuuskunnan
roolin? Onko sillä riittävästi vaikutusvaltaa? Muuttaisitko jotain valtuuskunnan toiminnassa?
”Valtuuskunta voi edellyttää määrättyjä toimia ja ohjata liiton toimintaa strategisella tasolla ja esittää toivomusponsia. Kyllä sillä valta on! Mutta
kyllä valtuuskunta on toiminnassaan
löpsistynyt sitten 80- ja 90 -lukujen,
jolloin hallitus todella kuuli kunniansa, jos asiat eivät edistyneet toivotusti.
Hallitusta velvoittavia ponsia laadittiin
tuolloin ahkerasti ja valtuuskunta kirjoitti itse julkilausumansa.
Valtuuskunta on ollut kovin tyytyväinen hallituksen toimintaan, sillä
kovin vähän on tullut uusia toiveita.
Olkoon se liiton hallituksille kunniaksi. Tai sitten valtuutetut eivät ole jaksaneet seurata ja vaatia…
Valtuuskunnan kokouksia on toteutettu moni eri tavoin, jotta valtuuskunnan rooli strategisena päättäjän korostuisi. Lopultakaan kokouksen muoto ei
ole merkityksellistä vaan valtuutettujen aktiivisuus. ”

Lääkärilakko oli välttämätön
Viimeisin lääkärilakko vuonna 2001
teki Lääkäriliitosta kaikkien silmissä
vahvan edunvalvontajärjestön. Miten
arvioit näin jälkikäteen, kannattiko
lakko? Oliko sillä kielteisiä vaikutuksia
Lääkäriliiton uskottavuuteen?
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Piirros julkaistu tekijän luvalla. © Henrik Karlsson

Valtuuskunnalla on valtaa, mutta sitä
pitää osata käyttää

”Lopputulos oli koko Suomen työmarkkinahistoriassa poikkeuksellisen
menestyksellinen. En tiedä toista valtakunnallista yhtä hyvin mennyttä
työtaistelua. Yleinen linja oli tuolloin
5,5% kahden vuoden sopimuksessa
ja liiton saanto yli 15%, josta 11% oli
sopimuksessa ja loput teksteissä, jotka
takasivat meille liukumaa. Lakko oli
myös eettisesti ’puhdas’: kiireellinen
hoito hoidettiin heti, kaikki vaadittava
suojelutyö annettiin, potilaista pidettiin hyvää huolta.
Jos olisimme hyväksyneet KT:n
tarjouksen osana TUPOa, olisimme
menettäneet uskottavuutemme niin
jäsenten kuin ammattijärjestöjen
kentässä peruuttamattomasti. Ja sitten olisimme menettäneet jäsenetkin.
Työmarkkinauskottavuus toki kasvoi,
mutta terveyspoliittinen vaikutusmahdollisuutemme kyllä heikkeni joksikin
aikaa.”
Olet varma ja hyvä esiintyjä kaikissa
tilanteissa. Sujuuko se sinulta luonnostaan vai oletko harjoitellut salaa?
”Ehkä se osin on ollut minulla luontaistakin, mutta kun jouduin lakon

myötä televisioon, katsoin jokaisen lähetyksen jälkeenpäin ja pohdin, mikä
meni hyvin ja mikä huonosti, missä
pitää parantaa. Ja jos vain tiedän päätyväni haastatteluun, olen pyrkinyt
kirkastamaan haluamani viestin etukäteen. Kyllä kaikki aina työtä vaatii.”

Silkkihansikas rautanyrkissä
Mitkä ovat sinun mielestäsi Lääkäriliiton tärkeimmät strategiset painopistealueet, jotta säilyttäisimme asemamme
arvostettuna ammattijärjestönä?
”Ammattijärjestön arvostus tulee
asiallisesta käytöksestä, luottamuksellisista yhteistyösuhteista, tietoon
perustuvista realistisista työolosuhteiden kehittämisesityksistä – ja lopulta
uskottavasta työtaisteluvalmiudesta.
Silkkihansikas rautanyrkissä!”
Heikin mukaan vain sisäisesti yhtenäinen ammattijärjestö voi olla
vahva. Yhtenäisyys edellyttää avointa
jäsendemokratiaa. Yksittäistä ryhmää
– edes yksittäistä kollegaa – ei saa jättää yksin, ja sisäistä solidaarisuutta ja
kollegiaalisuutta on vaalittava. ”Osa arvostustamme liittyy liiton ja sen jäsen-
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ten eettiseen asennoitumiseen. Ilman
lääkärin etiikkaa Lääkäriliitto ei voi
olla arvostettu ammattijärjestö – vain
ammattijärjestö. Samalla menestyksen
eväät heikkenevät oleellisesti.”
Heikki muistuttaa lääkäreiden vastuusta osallistua yhteiskunnalliseen
ja terveyspoliittiseen keskusteluun ja
kirjoittaa Lääkärilehden toistaiseksi
viimeisessä pääkirjoituksessaan: ”Säätääpä eduskunta sotesta mitä vain ja
muuttavatpa uudet it-ratkaisut, teknologinen kehitys, massadata sekä
potilaiden uudet käyttäytymismallit
toimintaympäristöämme miten vain,
hyvän hoidon toteutus lepää lääkärien varassa. Lääkärien ei pidä vetäytyä
vastaanottohuoneisiin odottamaan,
mitä muut ohitsemme ja ylitsemme
päättävät (2).”

Liitto olemme ME

Heikki Pälve korosti läksiäispuheessaan Lääkäriliitossa perheen ja läheisten merkitystä.
Kuvassa Heikki ja Anneli Pälve ja heidän pojat puolisoineen. Anneli Pälve vastasi
Erikoislääkäri-lehden ilmoitushankinnasta vuosien ajan.

Olet ollut sekä Nuorten Lääkärien
Yhdistyksen että Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen.
Minkälaisena näet Lääkäriliiton lausunnonantajajärjestöjen painoarvon
nykyään? Ovatko ne pysyneet muutoksen vauhdissa mukana?
”Minulle liiton lausunnonantajajärjestöt ovat näyttäytyneet enemmänkin
vaalijärjestöinä. Liiton päätösten valmistelu on mennyt liiton omien valmistelukanavien kautta eikä yleensä
niin, että eri alajärjestöt olisivat tuoneet näkemyksensä hallitukselle ja
niitä olisi sellaisena siellä käsitelty.
Perinteisesti nämä järjestöt ovat kouluttaneet liiton johtoon hyviä luottamushenkilöitä ja toisaalta vieneet tietoa omille jäsenilleen. Hyvä niin.”
Miten saisimme erikoislääkärit innostumaan SELYn toiminnasta nykyistä enemmän?
”Kyllä se edellyttää jalkatyötä – ja
alueellisesti näkyviä lääkäreitä. Yksittäisen lausunnonantajajärjestön on
hyvä näkyä henkilön kautta – mieluimmin näkyvän ja tunnetun – eikä

sähköpostiviestinä toimistosta tai jonakin julistuksena.”
Mitä mieltä olet, onko lääkärikunnan yhtenäisyys uhattuna, kun jäsenmäärä kasvaa nopeasti?
”Yhtenäisyyttä uhkaa sekä lääkärimäärän kasvu että kiristyvä kilpailu
työpaikoista ja koko medisiinan pirstaloituminen yhä pienemmiksi erikoisaloiksi. Elävä liitto tarvitsee järjestöaktiiveja, mutta järjestötoiminta ei ole nyt
in. Kuitenkin jatkossakin meitä yhdistää pitkä hyvin yhteen hitsaava koulutus, professio ja sen arvot, etiikka ja kollegiaalisuus sekä ammattikuntamme
nauttima yhteiskunnallinen arvostus
ja luottamus.”
Heikki Pälveen lopettaessa Lääkäriliiton puheenjohtajana hän korosti
aktiivisen jäsenistön ja yhtenäisyyden
merkitystä ja kirjoitti vuonna 2003:
”Mikä on se Lääkäriliitto, jonka toiminnan perään jäsen kysyy? Se ei ole
toimisto Mäkelänkadulla, vaan liitto
olemme ME. Liitto ei voi toimia jäsenen eduksi, elleivät jäsenet ole aktii-

146

visia. Lakon aikana totesin usein, että
yhtenäistä lääkärikuntaa ei voi voittaa.
Sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
tarvitsemme, kun palvelujärjestelmiä
uusitaan.” Nämä ajatukset ovat nyt vähintään yhtä ajankohtaisia kuin tuolloin! (2)

Aika aikaa kutakin
Olet ollut koko työurasi aktiivinen vaikuttaja monella saralla. Luuletko, että
osaat olla aloillasi eläkepäivinä?
”Kyllä luulen. Aika aikaa kutakin. Ei
maailma valmiiksi tule… Nyt on uusien toimien ja aktiviteettien – ja vanhojen aktivoinnin vuoro.”
SELY ja Erikoislääkäri-lehti toivottavat Heikille mukavia ja ansaittuja
eläkepäiviä!
Ollikainen Hannu. Alkaa oma aika. Suomen Lääkäril 2017;72(38):
2064-66.
Pälve Heikki. Kiitos, hyvät kollegat. Suomen Lääkäril
2017;72(39):2135.
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